Podrobná anotace kurzu
Revoluce v poplatcích za komunální odpad
a jiné změny v místních poplatcích dle novely
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo

Lektor JUDr. Mgr. Pavla Ládová
u zastávky MHD Karolina

Termín 3. září 2020, 9.00 - 15.00
Cena 1 990 Kč (Pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní plus DPH 21 %)

Cíle kurzu
Jen co byla dne 15.10.2019 po dlouhém legislativním procesu schválena novela zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích (dále jen „ZMP“), přičemž účinnosti nabyla dnem 1.1.2020, byl dne
18.12.2019 předložen sněmovně vládní návrh další velké novely ZMP, vedený jako sněmovní tisk č.
678.
Navrhuje se zrušit stávající poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů podle § 10b zákona o místních poplatcích a
zavést dva poplatky za komunální odpad.
Poplatek za komunální odpad bude dle této navrhované novely nově upraven pouze v zákoně o
místních poplatcích, čímž bude odstraněna dosavadní dvojkolejnost právní úpravy (tj. zákon o
místních poplatcích a zákon o odpadech). Obec si nově bude moci zvolit buď poplatek za obecní
systém odpadového hospodářství, který je založen na obdobném principu jako rušený poplatek
podle § 10b zákona o místních poplatcích, nebo poplatek za odkládání komunálního odpadu z
nemovité věci, jenž je naopak založen na skutečném množství vyprodukovaného odpadu, který
byl odložen do soustřeďovacích nádob nebo na určená místa, případně na kapacitě soustřeďovacích
prostředků na poplatkové období.
Nové poplatky za komunální odpad tvoří komplexní systém a jejich konstrukční prvky jsou zčásti
provázané.
Podle dosavadní právní úpravy může obec rovněž zpoplatnit komunální odpad prostřednictvím
smluvního systém vybírání úhrady za komunální odpad (§ 17 odst. 6 zákona o odpadech). Tato
možnost nebude nadále zachována. Důvodem je závažný problém, který smlouva nese, a to je
skutečnost, že pokud občan nebude chtít uzavřít smlouvu, nemusí za odpad platit, přesto je obec
povinna zajistit nakládání s jeho komunálním odpadem. Úhradu za komunální systém formou
smlouvy při projednání věcného záměru rovněž jednoznačně odmítla Legislativní rady vlády.
Vkládá se nově celá hlava formulovaná tak, aby odpovídala novele zákona 278/2019 Sb., která
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Cíle kurzu
zavádí v zákoně o místních poplatcích novou systematiku.
Vývoj legislativního procesu sledujeme a školení bude vždy reflektovat jeho aktuální stav.
Cílem kurzu je představit změny, které tato velká novela zákona o místních poplatcích přináší a
dopady, které bude mít pro obce.
Podíváme se ale také na dopady změn, které přinesla novela ZMP 2019. Tou největší bylo zavedení
poplatku z pobytu namísto předchozích místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt a z
ubytovací kapacity. Předmětem poplatku z pobytu je nově úplatné poskytnutí krátkodobého pobytu
bez ohledu na jeho účel. Poplatek může nově zavést jakákoliv obec a bude se vztahovat na úplatné
poskytnutí pobytu na libovolném místě v obci bez ohledu na to, zda je k tomuto účelu kolaudováno,
nebo ne. Zavedení tohoto poplatku reaguje mj. na problematiku tzv. „sdílené ekonomiky“, zejména
pokud jde o zprostředkování ubytovacích služeb prostřednictvím platformy Airbnb, kterou by nový
poplatek z pobytu měl také plně pokrýt. Povedlo se? Je nová úprava pro obce výhodná nebo
výpadek ubytoven nový poplatek nezhojil?
A co další dílčí změny některých dalších místních poplatků? Konkrétně se změny týkají například
poplatků ze psů, u kterých došlo k přesnějšímu vymezení osvobozených osob (např. osvobození
všech útulků pro psy) nebo poplatků za užívání veřejného prostranství a poplatků ze vstupného,
u kterých se zavedla protizneužívací klauzule v případě charitativních akcí. Jak stanovit okamžik
„odvedení“?
Závěr semináře bude věnován konzultacím. Dotazy a podněty korigující oblasti, na něž by měl být
seminář především zaměřen, lze posílat (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na kontaktní
e-mail ladova@kolumbuspm.cz.

Obsah kurzu
•

•

Novela zákona o místních poplatcích
o
Jaké změny přináší
o
Nové pojetí poplatků za komunální odpad podrobně a přehledně paragraf po
paragrafu
Dopady velké novely 2019 v praxi
o
Problém vymahatelnosti
o
Výpadek ubytoven
o
Okamžik „odvedení“ výtěžku na charitativní účely ad.

Lektor kurzu

JUDr. Mgr. Pavla Ládová
advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti soukromého práva,
autorka řady odborných příspěvků a publikací
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